ZARZĄDZENIE Nr 1/2020
Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie
z dnia 02.01.2020 roku
w sprawie cennika usług Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej
w Wejherowie.

Na podstawie § 11 pkt.2 ust.6 w zw. z § 15 Statutu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (załącznik do uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego nr
V/VIII/92/15 z dnia 19.06.2015 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się obowiązujący cennik usług (Załącznik nr 1), stanowiący integralną część
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Z dniem 01.01.2020 r. przestaje obowiązywać dotychczasowy cennik usług (Zarządzenie nr
7/2013).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2020
Dyrektora MPiMK-P w
Wejherowie

CENNIK USŁUG
Obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
Lp.

Nazwa usługi

Cena brutto
- bilet normalny

1

Usługa wstępu

2

Usługa wstępu – oprowadzanie
grupy do 25 osób
Lekcje muzealne

3

(lekcje prowadzone są po polsku
lub na życzenie po kaszubsku)

Warsztaty

10,00 zł

- bilet ulgowy

5,00 zł
30,00 zł

- na terenie wejherowskiego
muzeum
- „wyjazdowe”
- czerpanie papieru

5,00 zł/osoba

- zdobienie bombek, jajek,
medalionów metodą decupage

7,00 zł/osoba

- malowanie na szkle
- quilling

4

12,00 zł/osoba
5,00 zł/osoba

- malowanie toreb

12,00 zł/osoba

- litografia
Dla uczniów klas IV–VIII SP

60,00 zł/ 45
min.
100 zł / 45 min.
+ koszty
dojazdu (1 zł
za kilometr)

5,00 zł/osoba

- szyjemy z filcu – filcowe
inspiracje
(torebki, portfele, etui na
telefon)

15,00 zł/osoba

5

Oprowadzanie w weekendy i święta
po Wejherowie i okolicy

6

Wynajem sali balowej

200,00 zł/1h

7

Wynajem sali kominkowej

100,00 zł/1h

8

Wykonanie zdjęć we wnętrzach
Pałacu (poza salą ślubów i hollem)

9

Usługa ksero materiałów

do uzgodnienia z przewodnikie m

50,00 zł
- A4

1,50 zł

stanowiących zbiory:

10
11

Skany materiałów stanowiących
zbiory (w tym: zdjęcia, pocztówki)
Nagłośnienie

- A3

2,60 zł

- A4

6,50 zł./szt.

- A3

13,00 zł./szt.
każdorazowo podlega uzgodnieniu

